
הוראות משחק

רצף צבעוני מאתגר



אוהבי� דמקה, שחמט, ומשחקי חידות?
דוק� הוא המשחק הבא שלכ�!

משחק בתלת ממד שבו עורמי� די�קיות 
ומרכיבי� צירופי� יפיפיי� על פי כרטי�י�.

מה בקופסה?
126 די�קיות ב-21 צירופי� של 7 צבעי�

חוברת הוראות
שק אח�ו� לדי�קיות

125 כרטי�י� (75 ב-3 צבעי�, 50 ב-4 צבעי�)

8 מחזיקי כרטי�י� – 2 לכל משתת

שעו� חול של דקה אחת

3 דרכים ללמוד איך לשחק
• �קירה מהירה - לרענו� חוקי המשחק (עמוד 3)

• הוראות מפורטות - לחוקי משחק מפורטי� (עמוד 5)
• הוראות לשחק� יחיד בעמוד 13
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15 דקות
ראייה מרחבית
ותכנון מהלכים 1-4 6+



סקירה מהירה
1   החליטו על גודל הלוח 6X6 ,5X5 ,4X4, הוציאו  
     הדי�קיות באופ� אקראי ו�דרו בהתא� לגודל

2   כל שחק� לוקח 7 די�קיות

3   החליטו על רמת הקושי וחלקו לכל שחק� 2 
     כרטי�י� אישיי� בהתא�

4   מקמו את הכרטי�י� האישיי� במחזיקי הכרטי�י� 
     כ� שרק השחק� יוכל לראות אות�

5   ברגע שתראו על הלוח צירו
 התוא� את אחד 
     הכרטי�י� שלכ�, הכריזו ”דוק�!“ ותזכו בכרטי� 

     בכל שלב במשחק

6   כאשר יגיע תורכ�, הפכו את שעו� החול 
    (אופציונאלי) והשתמשו בדי�קיות שלכ� כדי ליצור 

     את הרצ
 המופיע בכרטי�י�

7   בכל תור עליכ� להניח די�קיות ב-2 מיקומי� 
     וליצור ערימות

8   את� יכולי� להשתמש בכל 7 הדי�קיות בכל תור, 
     וב�יומו לקחת די�קיות נו�פות כ� ששוב יהיו לכ� 

     7 די�קיות לתור הבא

9.  הניחו את הדי�קיות בצירופי� הנכוני� כ� שתשנו 
    את הצבעי� על הלוח על פי הכרטי�י� שלכ�

    קבלו כרטי� חדש בכל פע� שתזכו בכרטי�. 
    המנצח הוא השחק� שצבר הכי הרבה כרטי�י� 

ב�יו� המשחק!
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תוכלו לשנות את אפשרויות המשחק לפי רצונכ�!
בכל משחק תוכלו לבחור באפשרות אחרת.

לוח המשחק

קל >>                     << קשה

כרטי�י�

3 צבעי�             3 ו-4 צבעי�          4 צבעי�
קל >>                     << קשה

שעו� חול

קל >>                     << קשה

�יו� המשחק

4x45x56x6

בלי שעו� חול               ע� שעו� חול

שימוש בכל 
126 הדי�קיות

מ�פר כרטי�י� 
קבוע מראש
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משחקים דוקס בפעם הראשונה
5X5 מומל� להתחיל ע� לוח של •

• השתמשו בכרטי�י� של 3 צבעי�
• אל תשתמשו בשעו� החול

חוקי משחק מפורטים

מטרת המשחק
.
זהו את �ידור הצבעי� על לוח המשחק וזכו בקל

זכו במרב הקלפי� ונצחו במשחק.

הכנת המשחק
• החליטו על גודל הלוח (6X6 ,5X5 ,4X4) ועל �וג  

   הכרטי�י� (3 צבעי�, 3 ו-4 צבעי�, 4 צבעי�)
• הפרידו את הכרטי�י� שבה� לא תשתמשו והחזירו  

   אות� לקופ�ה
• הכינו את לוח המשחק בהתא� לגודל שעליו החלטת�    

   על ידי שליפת די�קיות בצורה אקראית
• הניחו את ערימת הכרטי�י� ליד הלוח בצורה מו�תרת

• חלקו לכל שחק� 2 מחזיקי כרטי�י�
• רוצי� אתגר זמ�? א� כ�, הוציאו ג� את שעו� החול 

   מהקופ�ה והניחו אותו לידכ�
• החליטו מי יהיה השחק� הראשו� ואז התקדמו ע� כיוו� 

   השעו�
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בחרו גודל לוח

התחילו לשחק
• השחקני� לוקחי� 7 די�קיות ו-2 כרטי�י�

• הניחו את הכרטי�י� בתו� מחזיק הכרטי�י�
• את� יכולי� להניח את הדי�קיות לידכ� - אי� משמעות 

   לכ� שהשחקני� הנו�פי� רואי� אות�
• א� תרצו, תוכלו לבחור להחלי
 את כל 7 הדי�קיות. א� 

   תבחרו להחלי
 אות� תפ�ידו את התור שלכ�.

די�קית מורכבת משני צדדי� – 
צבע בכל צד

טיפ: א� תביטו על הדי�קיות 
מהצד יהיה לכ� קל יותר 

להכי� את הערימות.

דוגמה לכרטיסים של 3 צבעים ו-4 צבעים

 חשוב
קראו את חוקי הכיווני� 
של הקלפי� (עמוד 15) 

לפני תחילת המשחק.

6x65x54x4
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המשחק
במהל� התור, תוכלו לשחק ע� כרטי� אחד או שניה�. 

בכל תור תהיו חייבי� להניח בשני מיקומי� שוני� על 
הלוח לפחות די�קית אחת. לא תוכלו להניח די�קית 

נו�פת עד התור הבא. תוכלו להניח עד 7 די�קיות 
ב�ה"כ, ולחלק אות� בי� שני מקומות שוני�. א� זיהית� 

 
�ידור במהל� תור אחר והכרזת� ”דוק�!“, קחו קל
נו�
. אי� מגבלה לכמות ה�ידורי� שתוכלו למצוא 
.
במהל� המשחק ולכמות הקלפי� שתוכלו להחלי

נ�ו למצוא את ה�ידור מ-2 הכרטי�י� בעזרת ערימה 
אחת!

במהל� כל תור יש לכ� שתי אפשרויות:
1. ברגע שתאתרו את ה�ידור של הכרטי� או הכרטי�י� 

שלכ� על הלוח הכריזו ”דוק�!“ וזכו בכרטי�!
שימו לב: זה יכול לקרות במהל� התור שלכ� או של 

מישהו אחר. 
כאשר את� זוכי� בכרטי� הניחו אותו בצד וקחו כרטי� 

אחר. בכל רגע אמורי� להיות לכ� 2 כרטי�י�, ואת� 
יכולי� להמשי� במשחק.

2. התכוננו להניח את הדי�קיות בצבע המתאי� לכרטי� 
או לכרטי�י� שלכ�. הכינו את הערימות על מנת 
שכאשר יגיע תורכ� תוכלו להניח אות� על הלוח 

במהירות.
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א� תרצו לשנות צבע על הלוח על מנת לשנות את 
�דר הצבעי� כ� שיתאימו לכרטי�י� שלכ� תוכלו 

לעשות זאת כ�: 
צד אחד של הדי�קית צרי� להיות בצבע של הדי�קית 

שאותה תרצו לשנות בלוח, והצד השני של הדי�קית 
יהיה בצבע שאליו תרצו לשנות. 

לא תמיד תמצאו די�קית אחת שתעשה זאת, ואז תוכלו 
לעשות זאת על ידי מ�פר די�קיות שיונחו באותה 

שיטה. במרבית הפעמי� יידרשו מ�פר תורות על מנת 
להגיע לרצ
 הרצוי.

שינוי צבע די�קית בלוח על ידי הערמת די�קיות 

  

בדוגמה שבהמש� נית� לראות �ידור של לוח ושני 
 
כרטי�י�. את הכתו� שינית� לצהוב, יצרת� את הצירו

וזכית� בכרטי�. בנו�
, יצרת� חלק מהצירו
 של 
הכרטי� השני על ידי ערימת די�קיות והחלפת הירוק 

לכחול.
על ידי שינוי הדי�קיות שינית� את הכתו� לצהוב ואת 

הירוק לכחול. זכית� בכרטי�.

צהוב הוא הצבע 
הגלוי על הלוח.

בערימת די�קיות 
זו הצבע השתנה 

מצהוב לאדו�.

�גול הוא הצבע 
הגלוי על הלוח.

בערימת די�קיות 
זו הצבע השתנה 

מ�גול לורוד.

8



3. במקרי� נדירי� לא נית� להניח די�קיות כלל כי צבע 
הדי�קיות שברשותכ� אינו נמצא על הלוח.  

נקודות חשובות
• בכל פע� שתכריזו דוק�! ותזהו �ידור די�קיות בלוח, 

   הזיזו את הכרטי� הזוכה הצידה. קחו כרטי� חדש 
מהקופה והניחו אותו במחזיק הקלפי�.

• תורכ� לא ה�תיי� עד שלא הכרזת� דוק�! או 
   שהכרזת� ש�יימת� להניח די�קיות.

לוח משחק

כרטי� 1

כרטי� 2

ערימה 1 ערימה 2
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3 דרכי� להפ�יד את תורכ�:
1. א� הערימה שהנחת� אינה מורכבת נכו� והצבעי� 

אינ� מונחי� ב�מיכות, עליכ� להחזיר אותה ולחכות תור 
אחד.

2. א� הנחת� די�קיות על הלוח והכרזת� דוק�! 
והתברר שטעית�, פ�פ�ת�! השאירו את ערימת 

הדי�קיות והמתינו תור.
3. א� הכרזת� דוק�! במהל� תור של חבר והתברר 

שטעית�, פ�פ�ת� את התור הבא שלכ�.

אחרי ש�יימת� את תורכ� משכו די�קיות חלופיות 
שישלימו ל-7 די�קיות על מנת להתחיל את התור הבא. 

וודאו שיש לכ� 2 כרטי�י אתגר.

משחק עם שעון חול
 
בכל תור הופ� השחק� את שעו� החול. אי� להו�י

די�קיות נו�פות כאשר ת� הזמ� . ערימות הדי�קיות 
שהונחו על הלוח נשארות עליו בכל מקרה. א� השחק� 

לא ה�פיק להניח לפחות די�קית אחת ב-2 מקומות על 
הלוח בזמ� הנתו� הוא מאבד ג� את התור הבא.

ניצחון המשחק
כאשר נמשכו כל הדי�קיות מהשק (126 די�קיות) 

 
המשחק מתקרב אל �ופו. המשחק ממשי� עד שא
שחק� אינו יכול להניח די�קיות ולזהות �ידור.

כעת כל שחק� �ופר כמה כרטי�י אתגר צבר והשחק� 
שצבר הכי הרבה כרטי�י� הוא המנצח. במקרה של תיקו 

אפשר לשחק �בב נו�
: הכינו ערימה של 25 כרטי�י� 
והשחק� שיצליח לצבור הכי הרבה כרטי�י� הוא המנצח.
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אסטרטגיה
בדקו את האיזור שבו משחקי� חבריכ� ונ�ו להניח ש� 

את הדי�קיות שלכ� על מנת להפריע לה�. 

בדוגמה שני כרטי�י� ב-3 צבעי� בלבד

 

5X5 גודל הלוח שעליו הוחלט הוא
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בהתחלה השחק� רוצה ליצור את הרצ
 הטורי 
ומחליט על אזור אפשרי בלוח. באזור הזה הוא צרי� 

להפו� די�קית כתומה לאדומה על מנת לפתור 
כרטי� אחד. הוא משתמש בדי�קיות שברשותו 

והופ� כתו� לצהוב וצהוב לאדו�. הרצ
 הושל�, 
והשחק� מכריז "דוק�!" . השחק� יכול לשמור את 

הכרטי� בצד ולקחת כרטי� חדש.

כעת, עליו להרכיב את הרצ
 הזוויתי. בתור הזה 
השחק� מתחיל לפתור ג� אותו, ומחלי
 את הכחול 

לצהוב. אי� לשחק� די�קיות להחלי
 את הצהוב 
לירוק, והוא יחכה לדי�קיות נו�פות (�ה"כ 7 

די�קיות) שיקבל ב�יו� התור הזה. 
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דוקס סולו – לשחקן יחיד
משחק הצבעי� המושל� לשחק� יחיד!

 5X5 הכינו לוח של 25 די�קיות בגודל •
• קחו 7 די�קיות מהשק והניחו אות� לפניכ�

• הכינו ערימה של 25 כרטי�י� של 3 צבעי� בלבד 
   והניחו אותה ע� הפני� כלפי מטה

• הפכו את הכרטי� העליו�
• נ�ו לאתר רצ
 זהה על הלוח או להניח די�קית או 
   ערימת די�קיות על פי הכללי� בנקודה אחת בלוח.

   תוכלו להניח ערימה של מק�ימו� 7 די�קיות 
   במהל� כל תור.

• א� הצלחת� אז זכית� בקל
 – שמרו אותו, קחו 
   די�קיות חדשות עד שתגיעו ל-7 די�קיות והפכו 

   קל
 נו�
 מהערימה
 
• א� לא הצלחת� לאתר או ליצור את הרצ
   החזירו את הכרטי� לתחתית הערימה והפכו 

   כרטי� חדש
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• תוכלו להחלי
 את כל 7 הדי�קיות פע� אחת 
   במש� המשחק כולו

• א� תצליחו לפתור את כל 25 הכרטי�י� אז 
   ניצחת� בדוק� �ולו!

• תוכלו לחזור לכרטי�י� שבערימה כמה פעמי� 
   שתרצו. אבל ברגע שזיהית� את הרצ
 או 

   הרכבת� אותו הניחו את הכרטי� המתאי� בצד
• א� השתמשת� בכל הדי�קיות – המשחק נגמר
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מדריך לכיווני הכרטיסים
• בדקו את הכרטי�י� כאשר ה� במחזיקי הכרטי�י�, 

   זה יעזור לכ� לקבוע את הכיוו� שלה�

 

• נית� ל�ובב את הכרטי�י� ל-4 כיווני� על מנת 
  לעזור לכ� לאתר את הרצ
 על הלוח

• שימו לב לכרטי�י� שה� קצת יותר מורכבי� 
   לאיתור על הלוח

15




